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(T.E.V.A) kaj de Naturista Fako de S.A.T.

La ve 	 etara mondkon,
La
 18a vegetara mondkongreso okazinta ĉijare en Swan-

:k (Anglujo) dum 28a augusto - 4a septembroltrapasis
acese.Partoprenis 350 vegetaranoj el 16 landoj:Okcidenta
rmanujo,Svedujo,Danlando,Wederlando,Austrujo,Francujo,
Tanujo,Portugalujo,Belgujo,Eindujo,Usono,Kanado,Austra-

Iuj() kaj Israelo.La anglaj vegetaranoj prezentis - kompre-
noble - la plej fortan grupon.

La kunrestado de la partoprenantoj okazis en unu domego
tendaro (por la junularo),kio estis grava avantalo'pare la antauajn kongresojn, Zar plifaciligis la inter-

Šaation inter la gastoj venintaj el diversaj landoj kaj
v
alviiis amikecaj rilatoj inter ili. Same ebligis ilian,ron en la kunvenejon je la fiksita tempo.

La simultana traduko en la lingvojn:germane,france,kaj
10

 laubezone,kio postulis la elspezon de 1600P.Ster1i5x
ris

 multe da tempon,kaj ankau prezentis gravan avantagon,Ire la laciga kutima tradukado dum la antauaj kongresoj.
lastigo okazis on unu canibrogo por ĉiuj gastoj kune,

isibj estis proparitaj zorgeme kaj abunde,precipe freŝaj
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Buĉej'kulturo 	Elise Hein.
A

Survoje al pli alta disvolvigod,trovigas stupo ne trans-
saltebla.Estas i. la sensnga nutrigo,la vegetarismo.Kompare
la grandega nombro de adeptoj en Ia Budhistaj landoj de la
malproksima oriento,trovidas nur malgranda aro en la krista-.
naj landoj de l'okcidentolkiuj trapenetris al la ekkono de
la malieca nutra3maniero,kaj deflankilis de la buĉejkulturo.

La plimulto posedas la falsan iluzion,ke ili bezonas -
cele nutrilo - la viandon de siaj kunkreitaloj, dum la fama
nutradiscienculo O-ro Bircher Benner el Svisujo - kaj aliaj
- deklaris, ke la viandmanlado estas pasio, same kiel
alkoholtuzo kaj tabakfumado.

Ekzistas homoj kiuj klopodas - kun grandega oferemo -pli-
bonigi la sorton de la suferantaj bestoj, kies tuta vivo
ilia estas kruela turmentado kauzata al ili per la homo.

Oni diras:"La transportado de la babestaro kaj la buĉado
mem estu praktikata humane".Sed oni ne atentasIke cia bucado
ec praktikata "humane"Ilau ilia imago - estas ago kruela,kaj,
oni devas konsideri ne nur la korpan torturon,sed ankau la
animsuferon de la bestoj.Kiel eblas alie klarigi la senespe-
rajn forkur'provojn de la bestoj lastmomente?

Kun tiuj ci "plibonigoj" estas same kiel kun la herbacoj,
ce kies forigo oni ne ekstermas ilin kun la radikojIkaj tiel
postnelonle denove plimultilas.La viandkonsumo,kiu konstante
pligrandigasl, alportas samtempe novajn malbonajn statojn.
Apenau - lausajne,- unu estas fori.gita, tuj aperas nova.

Oni eltrovas ĉiam novajn bestturmentajn metodojn,cel.e
pli profitdona negoco.kal se ne temas pri bovido,estas gi
alia besto.Kaj tiel tio ci dauros,tiom longe la homaro tole-
ros la kanibalan kutimon de viandkonsumo;kaj kiu demandas ĉe
la rostalo,kielmaniere li atingis tiun ĉi "plezuron".Nur mal-
multaj pripensas la aferon, kaj de tiuj troviaas nur malgran
aro kiuj rezignas la viandon pro la suferado de la bestoj.

Kaj tiel movilas la homaro en tiu ĉi monstra cirklo.La
nesciantoj kaj ne dezirantaj Icii,ke ili per tia konduto mal-
ebligas sian propran disvolvigon 'al pli alta estajo" kiel
diris Goethe. Sed - je kio utilas arto, poezio kaj scienco
konstruita sur maldika laktavolo, sub kiu marĉo dl sango kaj
torturo A‘boletas, kien ni forpelis niajn kunkreitajojn, kaj on

.kiu ni cluj povas esti kuntrenotaj.01/4.Tranaformili en ciam novajn formojnIcele disvolvigo "al
	, 	A
	pli alta' estajo'	 kusas en nia mano,sed nur tia homarR

kapablos atingi tion,kies vivbazo ne estos plu la bucejo.
(el "Vegetarisches Universum")tradukis: J.D.

Indita en 1914
- 1965

o la Vivo

Dank'al la Internacia Lingvo ESPERANTO, la revuo
"Vegctarano" celas faciligi la interIanlon do ideoj kaj
ertoj pri VEGETAPISMO kaj NATURISMO tra la tuta mondo.
informadas la Esperantistojn pri tiuj ismojIkaj mon-

tradas al la n tturistoj kaj vegetaranoj la rolon de la
aternacia Lingvo por la_ progreso de ilia movado.
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fruktoj.La servado estis elkora kaj laudind,a.Estis tri gru-
poj kaj ĉiu grupo ricevis la deziratan mangon;unu grupo -
kuiritan aldone krudajn legomojn kaj fresajn fruktojn.La
dua - nekuiritan manlon kaj la tria grupo kiu konsistis el
"Velanoj" - (80 personoj) ricevis senlaktan kaj senovan

mangajon.
La solena vespero,malfermata por la "High Commissioner"

D-ro Mehtan N.Ivraj de Hindujolestis impresiga
okazis prezentado de hindaj dancistoj.Prezidis:Markizo de
St. Innocent(Hispanujo),kiu prelegis salutleterojn de vege-
taraj societoj el Hindujo.Burmao,Australio kaj de aliaj
landoj kiuj ne povis partopreni la kongreson.Oni disdonis
la protokolojn de la antaua kongreso okazinta en Barcelono
1963, aprobitaj per la Prezidanto.

Dum la tuta semajno de la kongreso, okazis multe da pre-
legoj.Ni mencias jenajn:
1) Enkonduko al la paco - Markizo de St Innocent.
2) Hinda filozöfio kaj vegetarismo, - S-ro Rejkumar de

Vizianagram.
3) Kuracaj aspektoj de la vegetarismo, - D-ro Gordon Latto.
4) La nuntempa progreso de la naturkuracado kaj vegetaris-

mo en Europo, - D-ro • Barbara Latto.

5) Pri la kuirarto - S-ro Walter Fleus.
6) Scioncaj rezultoj de l'marlado de 20 fastantaj Vegeta-

ranoj - Karl Otto.
7) Moderna veganismo - S-ro Wokes.
8) Praktikaj aspektoj de l'vegetarismo 	 D-ro R.Bircher.

9) La disvolvilo de planta lakto - A. Studart.

10) La vojo al vegetarismo kaj lia valoro - Georg Hiller.
11) La vegetarismo nuntempe kaj en la estonta D-ro Feus.
12) La graveco de plenvalora mutra3o - D-ro Nussbaum,

•akompanata per kolorfilmospreparita per S-ro Geofray
Rud,kun klarigoj de S-ino Izabel Gaims.

13) La austa kompreno de l'vegetarismo 	 D-ro C.A.Skriv(3r.

14) Pri la vegetara instruisto - Prof.W.Brockhaus.
15) Pri vegetarismo 	 D-ro Jacques de Marquette.

16) Pri la "Soil Association" - S-ro Bardi,k.a.
La Hindaj delegitaj aranas specialan kunsidon sub la

prezido de S-ro J.N.Mankarlkie okazis interesaj prelegoj
donitaj per:D-ro Jai, S-roj Lal Jndal, Amrit,Dinshah,
Somani k.a.

Pri la agado de vegetaraj grupoj kaj societoj en diver-
saj landoj raportis:Sera Roger Boswarwa(Australio),S-ro
Julius Fleischanderl (Austrio)S-ro Jay DiJshah (Usono),
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S-ino Barbara t'ackson (Kanado), S-ro Niel Nielson (Danujo),
S-ino Tamara Kruse (Francujo), D-ro C.:„Skriver(Germanujo),
S-roj: Gerhard Hartel, Geo Hiller, Karl Hoeppl,(Germanujo),
S-ino Wim Eickelboom (Nederlando), la Prezidanto de la Hun-
lara vegetara societo - D-ro Eugen Keleny, D-ro A.Robinson
(Israelo), Prof. Angelo de Costo Cabral (Portogalujo), S-ro
Anders Kocken(Svedujo), D-ro Ralph Bircher(Svisujo),k.a.

La angla virina societo "Beauty without Cruelty"(Beleco
sGn krueleco) vezentis ekspozicion de artifikaj peltoj kaj
aliaj ellaborajoj kiuj ne entenas bestdevenan materialon,
gvidata per S-ino Dowding kaj S-ino D.Charters,rikoltis
multe da aplaudojn de la publiko.

Lau decido, okazos la sekvanta vegetara mondkongreso
1967 en Hindujo.

Pri la novfondita Scienca Konsultantaro ce IVU - legu
la unuan raporton •sube.

S-ro Geofray Rud estis reelektite: kiel Zenerala sekre-
tario, same estis reelektitaj la regionaj sekretarioj:
S-ro J.N.Mankar(Hindujo kaj Oriento),D-ro Jesse Mercer
Gehman(Usono).La komitato de IVU konsistas el:
Prezidanto - la Markizo de St.innocent(Hispanujo),
Anstatauanto - S-ro Goorg Hiller (Gernanujo).
Vicprezidantoj:D-ro B.P.Allinson(Britujo),S-ino Ruknini
Devi Arundale(Hindujo),D-ro Ralph Bircher(Svisujo),Prof.
A.B.de Costa(Portugalujo),D-ro "phil.Uldo Capitini(Italujo),
Prof.D.M.Cervera Cebolla(Hispanuje),S-ro Oluf Egerad(Danujo),

La favoraj raportaj pri la kongleso en la enlanda ga-
zetaro kaj la du programoj de la Televid'servolkontribuis
multe je la scio pri la vegetarismo kaj elvokis estimon
al i, e la vasta publiko.

La Londona Vegetara Societo meritas laudon,ĉar ebligis
la simultanan tradukadon per lia mondonaco tiucele, same
meritas laudon kaj dankon la komitatanoj de IVU kiuj tiom
sindoneme preparis tiun ĉi kohgreson,kiu desognis la vojon
jo agadoplenumota dum la proksimaj jaraj,promesanta pros-
peron de la vegetara movado en la tuta mondo.
(lau la raporto de la Ienerala sekretario do. IVU -
• Geofray Rud).

Unua raporto de SCIVU.(Science Cauncil of IVU). 

Dum la kongresa semajno en Swanwick(Ans1ujo),oka2is
clkaj kanvenoj de kuracistoj kaj scienculoj kiuj akceptis
nuanime la propononIstarigi Sciencan Konsultantaron ĉe IVU.
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La membraro de SCIVU konsistas el:D-ro Ralph •Bircher(Swisujo)
D-ro G.Schmidt (Gormanujo) 	 D-roGordon Latto(Britujo)

D-ro E.kaj F.Begoihm(") 	 D-ro Barbara Latto (")

Prof.W.Brockhaus 	 (t) 	 S-ino Isabell Gaims(")

Ing.I.Fleischanderl(Austrio) 	 D-ro Alian Studdart(")

D-ro Karl Otto Aly(Svedujo) 	 D-ro Frank Wokes 	 (")

D-ro Jean Nussbaum(Francujo) 	 S-ro Jack Lucas
La taskoj de SCIVU estas:kolekti sciencajn informojn

rilatantaj la vegetarismon,disponeblaj al D-ro Frank Wokes
de la vegetara nutra3-esp1orcentro(veget3.rian Nutritional
Research Contre)en Matford,Anglujo,kaj al D-ro Ralph
Bircher ZUrich(Svisujo),en la lingvoj:angle,france kaj
germane.Krome - grava materialo estos disvastigota inter
interesuloj.D-ro Wokes klarigis la gravecon de SCIVU: La
vegetarismo bazilas sur moralaj.principoj,li havas - tamen
- ankau sciencan bazonlkies graveco pli kaj pli evidentigas.
Ekde la dua mondmilito gi disyolvilis gis nun je gvidaArango
kun grandegaj aplikadWecoj.Ciu scienca progreso bazigas
sur antaue_j aktivuloj.Ciu informado en la vasta scienca li-
teraturo eldonita per sciencaj organizahjloficialaj publi-
kabj de stataj departamentoj,libroj kaj monogramoj de
diversaj autoroj dissemitaj je miloj da volumoj 	 enhavas
multe da informojn tro gravajn por la vogetarismo.Konside-
rinda kerno de informa p.E...tc:I.alo estas jam kolektita per
VNRC(Vegetarian Nutritional Research Centra)*disponobla al
SCIVU - tamen esploro je granda mezurolestas urge necesa
cele disvolvo de novaj vegetajaj produktoj.

En interparoloj kun la estro de la statistika fako de
FAO,D-ro Sukhatine,li elmontris interesilon en nia laboro
kaj simpation al niaj celoj.Ekspertoj studantaj la,tnutraj-
problemojn de l'mondolkoncentrigas ĉefe pri vegetajaj pro-
teinoj por anstatauigi - kiom eble pli efike - la limigitan
rezervon de bestdevena nutralo.

La tasko de SCIVU estas do:kolekti kaj resumi la infor-
mojn kiuj prezentos la esencan bazon por la disvolvigo de

	la esplorlaborolen kiu	 espereble - okupos gravan lokon.
S-ro Jack Lucas informis pri la financa stato de SCIVU

kaj menciis ke multe de la estonta laborolestos farota li-
bervole,kaj ke ekzistas jam du centroj:en Zurich kaj en
Watford.Lauestime,jara budgeto de kelkcont P.Sterlingoj,
ebligos modestan sed gravan ekkomencon de la agado.

La esplorlaboro de SCIVU alportos ankau komwcan -rale
o.on en la estonto.

(fino sur plolo ? ube)

Mono regas la mondon (2)(Parolado de Werner Zimmermann)

Tial oni nur povas atingi lanlon, se oni malligus 11 tiun
oran katonon de la valuto.Sod nun aperas alia malfacilat) .
La germana regna banko kaj la svisa nacia banko sidas. sur
montoj da oro, kium ili gardas en keloj, por ke neniuA.
gin.Kaj nun oni diras:se ni malligas La valuton de la oro,

'kion ni tiam faru per la oramaso? Tiom da dentkuracistoj au
difektaj dentoj ja ne ekzistas por entopi la oron,kaj 

peroraj horlogj kaj belaj grafoj,bukcj ktp.oni ankau ne sukce-
sas foruzi la oron.Tiel aperas,grandaj kontraustaroj al
tiu ŝanac.Ankau Ameriko estas Cie aranlita sur orbazo.Tial
la afero fari

las tiel malfacila.Kiel do oni povas 'a.na laferon?

Unue estas la vojo de la demokratio,kie la popolo decidas,
tiel estas ĉe ni, sed estas diversaj diferencoj inter Ger-manio kaj 

Svislando.Ni en nia lando devas pli ofte voĉdoni,oje ec 5 - 6 foje dum jaru,se estigas disput-problemo.Vi
en Germanio vivas pli agrablesvi balotas ĉiun kvaran jaron
unufoje,sendas la gustajn personojn en la parlamenton,kiuj
zorgas por ordo - kaj ĉio bonstatas.Kontraue ĉe ni, la ci-
vitanoj devas decidi, kiam novaj le'oj estas proponataj.Tio
estas tre bona-Tamen povas akazi,ke nur 25% iras por vocloni.
Multaj diras:Mi ja ne komprenas ion pri tio, kial do mi iru
tien al la balotejo? Tamen,kiu volas, povaw diri sian opi-
nion kaj konatigi kion li deziras,kaj povas instrui aliajn
pri la afero.La gazetaro ja estas liboraloni povas parolireciproke unu kun 

la alia.Tial estas bone,ke oni starigasla popolon 'ĉiam antau 
la problemojn kaj diras;vi havas la

rspondecon,vi devas pensi kaj decidi,vi povas helpi por
_ni ion.EnSvislando jam kelkfoje okazis.ko la popolo mal-

tkce tis le^bn,klu estis akco titl dc ĉiu .,rtiol Tio ek-
r,istas en Svislando,ke la civitanoj ne lasas sin trompi.Ili,Llam diras:Ie.pri tio ni ne konsentasiVi komprenas,ke oni
F

Unua raporta de-SCIVU (fino de paZo 6).
iektoj: Prezidanto 	 D-ro -Ralph Bircher.

D-ro Gordon Latto.
S-ro Jack Lucas.'
Prof.W.Brokhaus, D-ro Frank Wokes,ro

 Schnitzer,D-ro Karl Otto Aly,D-ro Jean Nussbaum,inklude
Prezidanto D-ro R. Bircher kaj la sekretarion S-ro J.Lucas.al
 la raporto de la sekretario de SCIVU - Jack Lucas.)

Anstatauanto
Sekretario

lenumkomitatanoj :

-

.1.1■11
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per tio havas eblecon atingi sangojn.
En februaro 1964,okazis granda disputo en la parlamonto,

ce naciaj konsilantoj,deputitoj ktp.; temis pri  la malbona^

inflacio! eie oni diris; Jes,oni devas ĉesigi lin,oni devas

ganli ion, sed la esencan parton ili ne volis nek povis

sangi, car ili estas sklavoj katenitaj per la oraj cenoj.
Tial ili devas serĉi olvojon, nrovi ion alian,per kio oni
povas bremsi la inflacion; en la konstru-sektoro malpermesi
konstrui, malpormesi,ke ankorau pli da alilandaj laboristoj

eniros Svislandon.ham temas pri pli da stata potenco, io

kiou la svislandanoj tute ne 'ŝatas.
Ĉio tio estis traktata de konsilantaro en specialaj kun-

venoj,multajn tagojn oni diskutis pri tio.Multaj parlamen-
tanoj diris:ni komprenas tro malmulte pri ĉi tiuj aferoj,ni

ne komprenas kio estas pri la Sangkurzo, pri la oro,tio es-
tas tro komplike, mi ne estas fakulo, mi ne estas bankisto.
Ni ja ne komprenas ion pri tio,sed se la registaro trovas
tion bona, tiam tio ja ankau estas bona - kaj akceptis.Sole
kontraudiris la tielnomata Landesring(landa societo de la
sendependaj balotantoj).

Vi ja scias, • kial malfacile est.ls ricevi politikan infl-
uon en Germanio, sendi personoj en la parlamenton.Jon estas
la 9% klauzo kaj ĉio alia,per kio oni baras la eniron.Ankau
en Svislando estas-malfacile onigi personoj en la parlamen-
ton,kiuj volas mem pensi kaj agi.Ankau tie estas malgranda
malplimulto de tiaj personoj, kiuj provas ricevi politikan
influon.

Vi eble jam audis pri tiu s-ro Duttweiler,kiu lastatempc
mortis.Li organizis Ia 'Migro"-n, grandajn vendejojn kum
memservado ktp. Li ankau estis politike interesitalkdj fon-
dis la tielnomatan "Sendependa Landa Societon, al kiu nun
ankau partoprenas liberbkonomianoj kiolWerner Schmied,

rich, kaj Prof. Staelin en Arau, kiuj konstatis$ke ni kiel
malgranda grupo ne povas atingi ion.Tial ni provis aligi

tio, sc ili konsentos al ni povas libere agi lau nia kon-

scienco.La "Sendependa.Landa Societo" Q.stas partio, kiu
kiol sola ne ordonas regikjn al siaj partianoj,kaj konsen-
tas al ili,plene libere decidi lau ilia konscienco, se  iu

cniros la parlamonton.Bonc, diris Werner Schmied, se tiel
estas, tiam ni volas provi kunagi.Kaj fakto, li estas elek-

tita kiel nacia konsilanto, same prof. St.aelin en Aarau.

Ili estas konvinkitaj kaj konataj liberekonomianoj kaj
povas tutlibere prezenti sian opinion.

urga foderacia decido ne estis proponata al pc:ola vocdo-,.
nado, tiam oni devas prezenti lin dum la kuranta jaro".
Do, lau bezono la p.,rlamentanoj povas decidi? ĉar kelkfoje
oni devas tuj agi, sed nepre dum la kuranta jaro la popolo
devas okupi sin pri i. La registaro do devas prezenti la,
aferon pri la inflacia bremsado al vo'Cdonado ankorau on
1965. Tiam ni trovos okazon por donove intense labori kaj
informi.la popolon. Kiam la civitanoj scias,ke refoje oka-
zos vodonado, tiam ili iom pli pri-:ensos la aferon: Cu
jes, au ne, au kiel mi dooidos? Tian ni povas agi sur pli
larea bazo.

En la svisa gazeto "Evolution"(inonata revuo pOr Kulturo
- Ekonomia - Politiko) de ayrilo 1965, skribis Wernor
Schmied rilate al Ói iu vocdonado:

La nacia konsilanto Schaffner atingis apenau sufiĉan
venkon.Se oni konsideras, ko li por siaj proponoj en Ia
parlamento trovis grandan plimulbon, se.oni plu pripcnsas,
ke la kvar grandaj landoj kaj konfec .raciaj pont:iuj eldo-
nis la jos-devizon, tiam la venko 5 a1,4 ne estas grandi-
oza.Se plu oni priponsas, ke la venko cefe okazis per mi-
suzo de radiofnio kaj televido, ke la vwko krom tio nur
okazis per tio, ke oni la problsnnon do la ekstorlandanaj
laboristoj metis en la fokuson do la pritraktataj proble-moj kaj sajnigis$ ke la du decidoj pri la  konjunktur-pro-
panoj estas necesaj por eviti la tromultigon dc, la from-
duloj, tiam la rezultato estas ankorau pli modesta.

IlIj Werner Schmied ironie aldonis: 
La kaoso, kiun la propona anonco profetis, do, felice

per tio estas evitita.Tial nun trankvilo kaj ordo eniros
la svisan landon.Ia indekso ne plu altiZos, same ne la
luprezoj.La hipoLC.:aj interezoj malaltieos, la kapital-
proponoj abundos, la gastlaboristoj estas pakantaj la ko-
frojn kaj adiauos kun danko, kaj ni bravaj kaj honestaj
sviscj fine estos solaj inter ni. Kaj precipe danbrajn
valutajn eksperimentajn oni povos eviti, la svisa franko
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El 180 naciaj konsilantoj voĉdonia sur la 12 sendepen-
daj konsilantoj kontrau la regnaj decidoj! Dum en la deba-
toSerner Schmied tre bone kaj elokvonte parolis, prezen-
tante la aferon luste kiel i efektive estas, eksonis de
sur la tribuno tiom da aplaudo, ke la prezidanto volis mal-
plenigi la tribunon per la polic, dirante,ke tio aonas la
debaton. Tiel oni atingis en februaro. (1964), ke la grupo
malakcoptis la registaran proponon.

En nia ntata konstituc4.o estas artikolo,kiu diras:"Se
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brilos kun sin tradicia brilo.Ne estas kauzo por ridilCS
ĉio est -z pli au malpli kare promesita al ni kaj estos al
ni 1.n.reata dum la kuranta jarelli

Krom ĉi tiuj eblecrjini ne fOrgesulke la unuope pensan-
ta homo prezehtas fortonYi certe jem spertis eĉ ĉe ia plej-
grandaj politikaj partioj, ke nur malmultaj personoj pen-
sas, labors 	 kaj la aliajn kuntiras.Sed la decida forto
estas la unucpa homaNi estas intelektej,pensantaj estajoj  -
la pensado notas pli granda forto ol la plejmultaj homoj
scias - tial ni konsciu, ke neniu produktiva ago estis unue

ideo kaj elpensita, kaj la hodiaun freneza mondo estas rei»
tultato de mallustaj pensoj,la marlusta pensado de la homoj.

Ni devas fidi nin men.Mi volas pensi,kaj mi volis ankau
provi efektivigi tion.Tial ne 	 lasu timigi vin per la ver- 1
toj, ke ni estas malfortaj, ni estas nur malmultaj,ni ne po-
vas atingi ion.Multon povas atingi la unuopa homelse li kon-
scias sian forton kaj agas lau tio.

Dum la lasta autuno mi skribis artikolon,kiu aperis en la
gazeto "Wir-Pionier".Pri tio mi ankorau volas diri ion.En la
jaro 1931 ni konstruis kolonion en Svislando nomatan "Schatz-
acker"(Trezerkampo), vegetaran setlejon,sed hodiau la plej-
multaj ne plu estas vegetarancj.Tamen ni havas la areon kaj
grandan ludejonokiu enspezigus milionojn da frankojlso ni
intencus vendi' an.Due mi helpis erganizi la "Wirtschafts-
ring",ekonomian societon la "Wir". Komence 'ĉi tiu "Wirtsch-
aftsring" devis barakti kun grandaj malfacilabj.Hodiau
havas 13 000 membroj kun jara debito de 80  milionoj da fran
kcj •kaj disponigig al membroj kreditojn de 15 000 000 da
frankoj sen interezoj (kiuj ne povas esti rentumataj).La jara
profito sumilas je 3 - 400 000 svisaj frankoj.En novembro
1963 aperis artikolo de mi:'Dienendes Geld'(Servante mono) en
la gazeto "Dor Pionier"(La pioniro).En a. tiu artikolo mi kla
rigis la monajn aferojn.Kopicn de gi mi sendis al ĉiuj svis
federaciaj konsilantojgal la nacia banko kaj al eminentaj pe •

sonoj, por ke ili foje legu tion.Je mia  granda gojo respondi
al mi federacia konsilanto.Bone, la estro de la konfederacin
financ- •kaj limimposta departemento,aci tiu artikolo kaj sk
ribis, ke li rigardas multajn aferojn alie ol mi,li prefera
firmajn 'Aangkurzojn por la monolli estas por la tuta afero.T
mi respondis per afabla leterolkiel mi rigardas la aferon.Oni
ne respondu per pugnolĉar ili ja ankau estas homoj kiuj pens
certe ili ankau serĉas ireblan vojonlĉar ili ja vidas,ke tie
oni ne povas plu agi. 	 (daurigo sur pago 18)

io 	Mortigul 

Parolado de la parIamentano Israel Guri en la Parla-
ment°, Jerusalemo - 1956)

Eblas ke niaj vortoj aspektos ne rilatantnj rekte al
la afero pri kiu ni hodiau diskutas (temis pri 'Gloro-
pono malpermesanta la porkbredallon en Israelo), sed mi
estas konvinkita ke miaj asertoj havas rilaton al la
temo. Mi konsideras la konsumon de viandah devenanta
de iu •n besto kiel moralan pekon kaj mi venis repre-
zenti ci tie oponion de malgranda parto de niaj
civitanoj.

Mi hezitis ĉu mi partoprenu la diskuton ĉar mi ne
havas ian iluzion ke mi sukcesos konverti la-parla-
mentanojn al mia vidpunkto. Sed laste venkis la pri-
pensndo: "Sendu visn. panon sur la akvoj".
Kiu scias 1.a vojon de llspirito?

Estis ankau plia kialo kiu instigis min partopreni
la diskuton. KVankan la,nr)mbro de la personoj kiuj
havas la saman konvinkon. kiel mi estas eta .•, vi
trcv:Is ilin inter ĉiuj partioj de nia Stato. Mi ple-
numas do dwron al tiuj ĉi civitanoj se mi klarigo
ilian vidpu_kton sur la tribuno de nia parlamento.

Kelkaj parlamentanoj petis min subskribi •la
leĝproponon kiu malpermesas la bredadon do porkoj
kaj disvendon de porkviandaje en Israel. Mi rifuzis
la subskribcn pro memkompreneblaj kialoj. Mia sin

-teno
al la afero ne estas de piulo au liberpensulo lau la
kutima signifo kiu akompanas la uzon de tiu ĉi difi-
noj, sed montras la sintenon de la homo de l'estonto,
eble tre nalproksima. ^

Se la mondo ne reiros al la yposa stato, dank al
la hidrogenbombo nu alia bombo ce kies detruforto la
hidrogenbombo estos preskau sensignifa, mi vidas en
la malproksiman horizonten la staturon de la estonta
homo, en la plena signifo de la imago "homo". En la
mezuro kiam temas pri moralaj kaj spiritaj principoj,
ili estas ja ligitaj kun:la difino "homo" kaj ne nur
solA kiel juta personeco.

Ciu kiu permesas la sangverŝadon de besto, ne cele
sindefendo, sed por konsumi lian viandon,sciante ke ne
domalas al iu, kaj kies sola kulp- estas ke tiuj kiuj
posedas la forton, detiras havigi al si" plAaurco
viandkonsumo - de kie 111 havos la moralan farton



A
Hcmo, sercu la homecon!

En la sangon, verlitan sur tero,
dezirus mi trempi la plumon.
Portante komprenon kaj lulion
per gigante flamantaj literoj
volus skribi mi al firmament'
lau la dikIo de l'sanglarma sent'
Homo, serĉu la homecon!

A
Cu ne honte por krono de l'kreo
sklavigi P-is sentoj de bestoj,
diboĉi-triumfe dum festoj
kiujn laptis fratsango, mortveo?!
vi preante Dion, neas
kun blasfemaj sentoj en la sin'.
Homo, seionla .homecon!

•

Blinda mondo de l'homa envio,
pexdii..s ,la mildo de rkoro.
Suterc*n alportos la horo,A
car nun regas vin - surda pasi
VI ,haraktas en ĉena katen',
alforPita de vi al vi mem.
Homo, eerĉu la homecon!

Plendaj larmoj de viaj infanoj
por vivo petegas kompaton.
Komprenu ilian korbaton^. 	 ^
gis veno de vengouraganoj
por tutneniigi, mondo, vin,
nur malindan je Ia -homdestin!!
Homo, serĉu la homecon!

Orfaj krioj, plorlemaj sopiroj
veante krozadas sur tero..
Ilomprenon petegas mizero,
helpon de vi, senkoraj vampiroj!
Audu, audu filoj de gehen',
vortoj vin cavantal estas jen:
Holilo, serĉu la homecon!.

*************x-***********************

julio Baghy
- 12-

A
kontraustari, se ili permesas la sangversadon de aliaj
vivestabj? Ekzistas reciproka rilato inter murdo kaj
murdo, kaj ambau suĉas de la sama radiko.

Ekzistas ia difekto de la sensaro ĉe multaj milionoj
da homoj kiujn oni konsideras kiel honestaj kaj moralaj
lau la kutima difino. Tiuj 'ĉi homoj ne kapablas perfortigi
kaj meniam levos manon kontrau samspeculo. Tamen estas -
kompanianoj je murdo kaj ankorau kreas por si alibion:
"Se ne estus tiuj kiuj deziras satigi sian pasion al
viandmanhao, ne estus bezonataj specialaj "fakuloj" por
bestbuĉado. Sed ili neniam povos sin defendi, ke ne estas
kunuloj je mortilo de bestoj, plie - per 

Ilia partopreno,

ili ja estas lacet_LajiiL-111.0.*. Kaj kiom cagrenigas la
fakto ke homoj kiuj okupas tre altan ŝtupon de kulturo,
spirito kaj moralo - ne rifuias la kunagadon.

Mi parolas pri la homo d.P. 
la estonto, Zar bedaurinde

mi ne povas diri ke ĉiuj kiuj kvin detenas dG viaAmanggedo
estas gvidataj per morala sonto au morala konscio; kio
prezentas la plq 

altan ŝtupp en la morala sfero.
Ankau tiuj, ce kiuj tiu ci sento batas en ilia koro

au 
la morala konscio gvidas ilin en iliaj agoj, ne estas

lorfektaj homoj. Tiom pli tiuj kiuj abstinecas de vianda*
joj pro kialoj ne havantaj ion 

komunan kun la Morala kon-

cepto. 3ed mi ne ignorao ankau tiun ĉi atingon. Eĉ tiuj
kiuj vegetaranilis ne pro moralaj kialoj, kapablas atingi
pli altan ŝtupon de moraleco.

Mi ne kontrauas la proponon postulanta malpcxmeson
do porkbredado, lar lau mia vidpunkto 

trovilas la radiko

de la malbono sur alia ebenalo, kaj mi ne priploros 
la

hararon, kiam oni detranĉas la kapon.

Se vi metus vian fervoron kiun vi fordonas en tiu ĉi
diskuto - en batalo kontrau la krimo de mortigo de bestoj
kiuj ne alportas domadbn al ni, vi levus la gloron de la
religio kaj moralo de la Judaismo al pli alta nivelo.

Kaj tiu ĉi lando kie naskitis altaj ideoj, kaj kris-
taliĝis en i moralaj-kaj sociaj valoroj, denove bone-
fikus per lia spirito kaj radiusper ^lia lumo al la heb-.
rea popolo kaj al la tuta homaro.

* * * * 	 * 	 * * * *

(daurigo sur pago 14)
•■•■•
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De tie ci, el la nontaro de Jerusalemc,
vian vocon: "Ne mortigu!"

Mi scias - ebla alportijaultajn dirajojn de la
Biblio, kaj pruvi ke la ver-ado de bestsango estas
Permesata.

Sed 	 ciuj 	 tiaj 	 dirajoj 	 pe

malpli 	 ol 	 la unusola 	 ordon

desegnita 	 per 	 fajraj 	 leter

en 	 la koro 	 de 	 tiu 	 ci 	 popol

kaj kiu s;nadas en niajn orelojn, ekde la apero de

l'homo 	 gis fine ĉiuj generacioj:-He morti
Elhebreigis: J.

* * * 	 * * * * * * * * * * * * * * 	 * * * * * 	 * * *
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Naskilis vi en stalmalhelo,
Ankorau mankas viv-konscii,
Buĉistl vin kaptas kun kruela,
or de llpatrino deva; vi.

Kviete la unuan fojon,
Vi vidas belon de l'hatur'.
Audante sed la hundan bojon,
la timo pelas vin al kur'.

Jam baldau en buĉeja korto
Brutale oni murdas vin.
le helpas krioj kontrau morto
Ce la tcrura vivo-fin'.

Sed diras via best'-okulo
Dum Via lasta veo-krit:
"Animon havas mi simplulu!
Por mi ja ankau.jutos.Dill

Orig.verkite:Justinus Kerner
Esperanta traduko: Josof Burgor.

* * * 	 * * * * * *
	 *

* * *

10 ordonoj de la "Mondligo por protekda ) de rvivo" 

rura aero - Protektaj disponoj per stataj legoj,kontrau

koja fumo,saMe kontrau radioaktiva
difektigo de la atmosfero por voturilaj gasoj kaj fabri-

^

Pura akvo - Protekto de lagoj kaj grundakvon kontrau mal-
purigolprotekto kontrau venenoj uzataj por plantprotekto.
Sonriproĉa higirnia trinkakvo.
Pura grundo - Protekto de l'grundo kontrau la sanect-
difektajn rimedojn,uzataj cole plantlprotektado.
Pura nutrah - Pro esi 	 lel'pr klamo,cortiganta protek-
ton kontrau senva1L2igo de on- kaj eksterlandaj nutrajoj,

., kiuj •entenas sanec7difektajn materialon.
Protokio de la pedz122.1aj konservo de naturaj helpfonbDj. 
Certigo de konservo de resanigaj regionoj.Protekto de la
naturaj helpfontoj de la tero kontrau rablmastrumado.Eluzo,
konsiderante la bezonojn de la postaj generacioj.
Protekto de lanto' kaj bosto: 	Protokto de la sovage
kreskantaj plantoj kontrau intenca ekstermado.Protekto de
la koltur"plantoj kontrau malubilaj insektoj kaj plant-
malsanoj.(kiom eble lau bidlogiaj metodoj),Protekto de la
dombestoj kaj sovalaj bestoj je homa hejmigolkontrau besti
suferigo.ProLkto de la libere vivanta bestaro,precipe de
okstermado de unuopaj specoj.Nova koncepto de Ia natur'pro-
tekta- kaj bestprotekta rajto kun pli bona -‘1::dado kaj pli
severaj runleloj.

• Sana vivmodo. - Apud la s.m loloj,pliardisponoj celo
Prog:esigo de l'homa saneco,kiol: lusta nutrajo;sufiĉa mo-
išgo (rigradJ),normigitalaboro,sanecaj laborejoj,akcidontt
asekurolbatalo kontrau la alkohclismooprotekto kontrau
troa bruo,klerigo pri la danleroj de senlimigita pliilo de
la tortloaantarn ktp. 	 ^

• Aprobo de la leneralaj homrajtoj. - Ciŭ homo havas la
rajton je la vivo,liber<nco kaj sekuro de la personeco,
pretendo je pens'-konscienc'-kaj religi'liberecolsame ha-
vas 'c'iu homo rajton de opinilesprimoldisvolvo de sin per-
soneco kaj je socia sekureco.
Konservo de ideaj-kaj moralaj valoroj.- Privenko de
pure matorialisma profit'pensado kaj agado,
istim,) al la vivo. -
Por tiuj ĉi 10 ordonoj,estas la celoj kaj taskoj de la
'ondligo por protektado do leviv‹iD" mallonga desegnitaj,

por kiuj la Mgo klopodas - per subteno al la ŝtato, al
ru 	 ^privataj institutoj kaj al organizaioj,kiuj agas en tiu

• i sonco. 	 (fino sur pago .8 )
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Memore Johannes Uhde kaj Albert Schweitzer 

Ambau estis universalecej homamantoj kaj etiko-religiaj.
Diferenco estislke la lasta ne estis "stampita" vegetarano;
tamen lau sia etikonrespekto je ĉio vivantalilli estis fakte
bestamanto -gardante dum sia pli ol 90 jara vivo(plejparte
en la afrika langalo por helpi la Senhelpajn indigenojn) -
Sed ambau amike interrilatis kaj A.Schweitzer protektis ke
ankau Uhde ricevu la "Nobel-premion"pro sia senkompromisa
batalado por paco kaj justeco en la mondo.Tamen la sinjoroj
en la Nobel-premio komitato kontrauis tionlĉar  Uhde akre
bataladis por la libersocia ekonomio lau Silvio Gesell,kiu
kontrauas la kapitalistan ekonomion(privatan kaj  ŝtatan).
Fakte - estas la kapitalista ekonomio senetikalsanhomecak
car gi transdonas la potencon al la"Mamono";oni ja uzas ge-
nerale la trompigan sloganon "mono regas la mondon".

Uhde estis fidela katolikolvera roligiulo t.e. amanto de
la homo same kiel de Dio;flamu vian malamikon" estis por li

ne nur frazo.
Same estis Ge A.Schweitzerlsed li estis Luthers teologo,

filozofo,famkonata organtmuzikisto kaj langal'kuracisto.A1
la lasta eferdonis cion alianIĉlujn spiritajn ambiciojn
kaj famon.Nome pro tio brilos lia nomo en la tuta mondo

kiel esperiga stelo.
Vere,kion la mondo urge necesegas en ci tempogestas -

konsekvencemuloj,kiuj ne nur ekkonas kaj agnoskas la pli
au la plej bonon,sed kiuj pretas sin oferi,privanki finfine
la mortotimon.(precipe la sekvantoj de Kristo ne devas koni
mortotimonlse ilia Icedo je la eterna-postmorta vivo estas
honesta kaj sincera). Necesegas do, porti la "Dian regon"
en la mondon kaj sentronigi la "regadon de la mono".-

"Izolulo ne multe au nenion povas fari",oni ofte povas
audilsed cu Kristo ne estis la nura "kristano"? kaj Uhde?

kaj Schweitzer? kaj aliaj konsekvencemuloj?Sed - la konsek-
vencoj devas fonti el la  universaleco kaj ne el egoisma
unuflankeco"; -unuiga homaranismo,kiun jam  la majstro de

Esparanto,Zamenhof akcelis.
Nur tiaj homoj kiel Uhde kaj Schweitzer povas csti ek-

zemplo por ni ĉiuj en la mondo - kies vivo estis kunigo de

vorto kaj faro, penso kaj vivado, konvinko kaj konsekvenco.
Ni prenu la torcOn kaj portu lin al la fina venko!

Adolf Mosch.

Israel 	Guri

Je la 17a septembro 1965, forpasis la vegetarano Israel
Guri 75 jarala.

Forlasis nin unu el la plej sindonemaj aktivuloj de la
Israela vegetara movado dum la lastaj 25 jaroj.

,.I. Guri enmigris Israelon dum 1919• En la sama jaro fon-digis la generala laborista organizajo tutlanda. I.G. estis
unu el /lia kunfondintoj, kaj plenumis en i multajn gravajn
taskojn as la fino.Dum 17 jarojn li estis la sekretario dela centra Kontrolkomitato kaj Plenumkomitatano de le
laborista organizajo.

Parlamentano ekde la fondigo de la Israele stato 1948,
^

kaj ekde,1952 - sekretario de la stata komitato de financaj
aferoj, gis lia forpaso.

Dum la jaro 1960 alilis I.Guri - kun sia edzino - S-ino
(iila - al Amirim, kie li konstrus sian domon, tamen venadis
hejmen nur dum la semajna ripoztago kaj festotagoj,
estis okupata en Jerusalemo kaj en Tel-Aviv, plenumante si-
ajn taskojn. Precipe dank al lia interveno, disvolvigis
Amirim rapide ekde aia novfondiĝo.(fine 1958 okupis grupo
de 25 gevegstaranoj la kolonion Amirim interkonsente kunla 'ŝtata agrikultura departamento, kiam la antauaj 1o2antojforlasis lin).

Krome estas menciinde ke dank al I.Guri; ricexas:la el-donanto de la vegetara revuo "Teva u Briut" In:g.J.Grabois
- ŝtatan subsidion de 4,000 Isr. Liroj ĉiujare, kio ebligas
la ekzistadon de la revuo kaj .1.a regula aperado.
Al la Israelaj vegetaranoj restis neforgesebla lia pa-

rolado en la parlamento, dum la debato pri la perkbredado
on Israel°. Liaj,vortoj meritas ausktlton, ne nur de isra-
°lanoj - sed de iu homo en la vasta mondo, kiu scias pri
la Biblia ordono "ne mortigu!" -kaj daurigas partopreni la
krimon - eĉ senrekte - per konsumo de viando, de senkulpe
mortigitaj bestoj.

kiel konscia vegetarano pro moralaj kialoj, estis kaj
rostos Israel Guri - ekzemplo por la Israeloj vegetaranoj
kaj precipe por ni Amirimanoj, por kiuj li vere estis la
"patro de Amirim", kiel oni karese nomis lin.

Honoron al lia memoro!

*) Memoro Israel Gurigaperis foliar() eldonita de la kultur'-
mitato de Amirim,kiu entenas i.a.lian paroladon en la par-

.Lmento (1956)kies tradukon ni publikigas en nia revuo.
(vidu p.11)

J.D.



'Tio estis je la 4a de decembro 1963. En februaro 1964 oka-
zis la granda debato en la nacia konsilantaro.En marto mi ri-
cevis respondon al mia letero de decembro 1963 de la federa-
cia konsilanto Bone. Li ne evitis la penon kaj igis ellabori
ekspertizon de 6 - pagoj de liaj ekspertoj,por klarigi al mi,
kial li ne povas akcepti mian proponon de liberaj sangkurzoj,
kial li volas resti ce la'orvaluto, opiniante ke tio estas
"gusto-

Mian respondon mi ne povis verki tuj je la unua tago, sed
bezonis 14 tagojn, ĉar tio estis iom malfacila afero.Mi de- 44
mandis ankau s-ron Werner Schmied kaj miajn amikojn por audi
ilian opinion. Ni kune laboris kaj mia respondo denove iris
al s-ro Bone en marto, kaj post tio - - neniu respondo! Mi
povas kompreni tion, li ne povas refuti,kiom mi skribis al li;
aliflanke li ne povas pravigi min, car li estas ligita al la
registaro, tial li silentas.
En julio 1964 la nacia banko de Svislando konfirmis mian

leteron de 'decembro 1963.En ĉi tiu letero mi skribis nau tut-
klarajn demandojn al la nacia banko, al kiuj 	 i ne respondis,
eĉ ne unu vorton, tamen oni konfirmis la leteron. Mi esperas,
ke mi malgrau tio tamen iom post iom venos en interparoladon
kun la banko, Nun la afero plu dauras. Mi skribis la tutan
korespondador9 kiu iris tien kaj reen en brosuron:"Gute "len-
ohne Inflation"(Bona konjunkturo sen inflacio). Se okazos la
voĉdonado, kiun oni devas okazigi lis 1965, tiaM mi sendos
mian • broŝŭron al ĉiuj svisaj gazetoj kun la petplpriparoli
gin en la gazeto, por ke mi per tio enpenetru en la amplek-
san •publikecOn.

Kelkiuj certe pripensos tion, car la urgaj arangoj de la
registaro kolerigas hodiau jam multajn civitanojn, kiuj ri-
markis, kiom da malfacilajoj estigis per la legaj reguloj,
konstrumalhelpahj ktp. Tial ekzistas la ebleco, ke la po-
polo diros "ne", kaj la konsilantaro devos serei novjn vo-
jojn kaj eble devos prezenti tute novajn ideojn. En ci tiu
senco mi volas labori kaj esperas, ke mi ankau antingos ion.

Mi sendis la brouron ank-ei al la germana kanceliero
Erhard, al Karl Blessing, la prezidanto de la germana fede-
racia banko, kaj povas diri, ke post unu semajno mi ricevis
respondon, en kiu ili dankis al mi kaj menclis, ke ili kun
intereso legis la skribajon. Do, denove konstato, ke ni de-
vas fari ion, kaj se ni tion faras afable kaj gentile, oni
ankau sukcesas. Ili ja ankau serĉas solvon de la problemo.
Mi skribis poste longan leteron, afable sed insista. diam
denove mi devas diri; di tiuj gvidantaj personoj ja ne estas
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idlotoj, ruI ciuj estas senskrupulaj homoj; pri tio mi es-
tas konvinkita. Ili serĉas kaj,serĉas kaj volonte irus la
kustan vojon,sed estasligitaj •ci tie kaj tie, estas tre
malfacile por ili trovi la kuraion kaj liberigi sin. Tial
ni devas subteni ilin, ni devas provi alparoli ilian kon-
sciencon. S-ro Bone estas ortodoksa katoliko, kaj mi su-
pozas, ke li kiel katoliko c prebs, por ke li agu Iuste.
Tial mi estas tre danka al li, ke li ne evitis la penon
respondi al mi kaj eble tamen helpus al ni en la montrita
direkto. Mi ja ne scias tion, tamen mi ne malesperu jam
nntau diranta: tio ne utl.las, per tio ni ne atingos ion.
"Spite tion" - "Spite tion"! Kia mirinda vorto de la pen-
santa homo! Spita ĉiujn negativajn sportojn mi provas iri
la lustan vojon, 'ĉar se ne kelkaj malmultaj agas tial, tiam
ni povas ĉesi ĉiujn niajn klopodojn, Do, iĉiu pli fidu sin
kaj uiajn kapablecojn, tiam ni ankau sukcesos. 

Tio do estas la funkciado de la afero, kaj nun kompre-
neble estas malfacile liberigi sin de ĉi tiuj or-potencoj,
kvankam, kiel mi jam skribis al s-ro Blessing, Germanio
kaj Svislando ne apartenas al la or-produktaj landoj.Tial
ni 1;tvus liberigi nin de la oro. Oron produktas unuflanke
Sudatriko, kun sia rasa distancigo ktp.,sed la oron, lin
ili volas reteni. Aliflanke estas Ruslando, kie oni fosas
la oron el la tero de Siberio. Kempreneble, la rusoj ri-
das; ĉar ili povas interŝangi la oron por utilaj objektoj.
La okcidento ja ankorau dancas ĉirkau la oro. Kaj se la
rusoj deziras havigi al si grenon, per kio ili pagas? Per
oro! Kaj la amerikanoj diras; tio ja estas bonega, eĉ oron
ni ricevas. Estas ne kompreneble por tiuj, kiuj vidas la
lunligecon inter oro,valuto kaj ekonomie, ke oni tiel kro-
cas sin-je la oro. Mi skribis tial ankau al s-ro Blessing
on mia letero: La okcidento nepre devus 1iberi2i de la oro.

Pluan aferon mi nur volas tuŝi. Se niaj registaroj ne
povas bremsi la inflacion - kaj momenta aspektas tiel - se
lli ne volas sin liberigi de la oro, tiam la afero plu
iros, sed ili almenau kompensu la ŝParantojn kaj la ma1ju-1
nan personojn pro la perdo kiun ili suferas. En Svislando
ekzistas jam pensio-kasoj asekuraj, kaj kontraktoj kun
dindikatoj kaj kun klauzoj; la federabiaj oficistoj en
Svislando kiuj farilas,65 jaraj kaj ricevas pension,rice-
vns gin sur indeksbazo._ Oni jam atingis ion kaj ĉiam pli
kaj pli komprenas tion. de 10%- a plialtilo de la prezoj
ni plialtigas ankau la pensiojn je 10%, por ke la aĉet-
Irto restu la sama. Ci tiu principo devus esti aplikate
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generale kaj devige. Facile c iu banko povas e1ka1ku14 la
plialtigon. Pli simple estas plivalorigi la bankhavajojn
nominalo kaj generale. Tio ne fortelus ion de la ŝeuldanto
kaj ne donacus ion al la ŝparanto, oni nur firmtenus la
acetforton de la ŝpara?joj.

Beclaurinde ekzistas grandeEq kontraustaroj flanko de la
suldantoj, kaj la plej grandaj suldantoj sur la tero bstas 
la 	 multa' 'ŝtataj re istaro . Ni rigardu al Usono. Tie
oni 4migis la suldsumon, je definitiva nombro, do pli al-
tajn suldojn ili ne volis akcopti. En printempo 1964:,ti1i
pligra'mdigis la sumon, por ke ili povu plialtigi la suld-
sumon. Nun la Iuldoj sumas 324 miliardojn da dolaroj! Tio
estas po familio, preskau 30 000 gm. Pro tio estas klare,
ke -ekzistas grandaj • konlraustaroj al la enkonduko de la
indoks-garantio por la sparaqoj.

Kaj nun pripensu, kiel la stato povas repagi ci tiujn
suldojn, se la prezo plialtigas kaj la mono pli malvalo-

riIas? Ia ŝtato povas repagi la ŝuldojn per  pli nalvalo-
riginta mor.). Tio estas grandegaj miliardaj  sumoj,sed la •
presita mono estas ',rompo. Tial mi skribis al s-rc Blessing.
"Se oni punas la mallrandajn'telistojn, ni ankau malebligu

ic tiujn trompegojn ne la monValoro, se ni volas esti hc-A

nestaj kaj nomi nin kristanoj. Oni unue devas ordigi la pri

mitivajn kaj menkomprencblajn aferojn, kaj postuli, ke oni

parolu pri tio. En Svislando estas nur Werner Schmicd, kiu
nun havas la eblecon paran pri tio en la parlamento; ankau
mankas-gazetoj kiuj skribata pri tio. Tial la grandaj mana-
cilajoj kontrau kiuj ni devas batali. Tamen malgrau tio oni
devas insisti solvi ĉi tiujn afcrojn.

Kaj ankoraufoje mi volas diri, mi ne estas por inflacio,

nek per la malvalorigo de la mono. La monvaloro devasesti
konstante, konstanta grando kiel ankau estas la metro. Sed•

se la stato ne volas au ne estas kapabla atingi tio, tiam
mi rigardas la pli malgranda malbeno, se oni almenau lir-
mas la ŝparantojn kaj ne ŝargas ilin per la tuta malvalb-
rigo. Tiamaniero restas la favora efiko .do la plialtian-
taj prezoj, car tiel 0 estas, ke ISer tio esti2as plibonaA
efiko, ol per salaltigantaj prezoj. Tio estas fakto. Sur ei
tiu falto ebligis la ekonomia miraklo, oni ne samtempe ŝar-

gu la sparanton per la perdo,kion oni povas eviti per kon-

traktoj ktp.
Plue mi menia lh duan eblecon; inflacio sen trompo,

t.e.sen tia grancta trompo. En bagatcloj Oni ne ĉiam povas

- 21 -

100%-ojn da sukceso. Sc ni atingos iam 100%ojn,ni
plu havos taskojn. Tiam ni ankau ne plu vivos. Tamen

•141dt atingi la plej eblan, tio jam povas okazici gran-
dohn atingon. Kaj tio estas la direkto en kiu mi provas la-
1Wri. Mi ĉiam proponas al la'homoj personan interparoladon.
Motaurinde Zis nun neniu influhava persono akceptis tion.
gni bezonas paciencon tiurilate, kaj ni volas esti danko-
001j, se ili almenau respondas al niaj leteroj kaj per tio

ntras, ke ili legis ilin.
Tial ankau la banko por intetnacia pagokompenso en Basel.
Ost kiam mi sendis la skribalon, oni rospondis post 'ĉirkau

tagoj:"Mi legis vian leteron kun granda intereso". Tio
tas tro grava por mi, ke li almehau klopodis legi kaj
ipensi la aferon, se li ankau momento ne povas liberigi
n de la oraj katenoj, sed thmen iun tagon povas tie
mi io.
Tio estas la granda 1ini6 pri kiu mi volis-parcli.(fino).

Tradukis:F.Hoelzger.

Efiko de plena fastado. 

Du danaj kuracistoj publik!gis lasttempe pri eksperimen-
to kiun ili entreprenis kun dikaj personoj,cele malgrasigi
Ilin per plena fastado, dum dek tagojn.
Ili asertas ke trovis tiun ĉi rimedon utila kaj alport-

anta bonegajn rezultojn. La menciita artikolo aperis en la
#1majna revuo "Ugeskrift for 1aegt:11, verkita per D-ro
V.H. Asfeldt kaj D-ro Mogens Tversen.

Ili raportas ke la,\eksperimento estis farita kun 31 vi-
rinoj kaj unu viro. Ciuj pezis pli ol 100 kiloiramoj.La
uracistoj decidis ekprovi la plenan fastadonoĉar per la
utimafaltado oni ne atingas bonajn rezultojn, lau ilia
ert. Ce la plena fastado, la fastantoj ricevas nur
von. La kvanto ne estas limigita. hrome ili ricevas
ncentrigitajn vitaminojn. La rezultoj estis okulfrapaj;
u virino de la grupo,perdis 64 kg. dum 10 tagoj!
La s.m. kuracistoj avertas ke tiu /4 fastado povas esti
agera por hepat--kaj renmalsanuloj.Ciuokaze estas mal-
rmasata ekkomenci la fastadon sen antaua kuracista ana-

•Ilsc kaj sen konstanta observado en la malsanulejo.
• • • • * • • • • • * * • * • 	* * • • • 4t • • * • • * •
511,8on kaj prosperon al ĉiuj Gglegantoj kaj kunlaboran-
j do "Vegetarano" deziras - okaze ncvjaro 1966 -J.Dorn.• • 	* • * * * * * • * * * * * • * * * * * * * * * * * *

-
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VivManiero de la unuaj kristanoj.

Antau la apero de Jesuo ekzistis komunumo se Esetanoj
en Palestina - krom aliaj skoloj. Ilia vivo kaj instruo
tiom similis al instruo de kristanojfko kumunumo e Eset-
anoj tute kuniĝis kun la kristaneco. Ilia dolora destino
ankau estis persekutado.Rilate ilia vivmaniero estas ko-
natelke ili vivis en posedala komuneco.Ili zorgis pri
aliajfili ne edzias ktp. Pri junularo ili zorgis per tio
ke ili akceptadis georfojnIkiujn ili edukis en siaj ideoj.
Ili severe abstinecis de vianmangabj kaj de ebriigaj
trinkabj.
Greka verkisto de hebrea deveno Josefo Flavius, kiu tra-
vivis inter ili en juneco 3 jarojnIskribis pri ili jene:
Ilia vivmanicro tute similas al instruo de Pythagoras.
Al ili estis propra' kosedah komuneca,librvola celibate,
deteno de viandmangajoj kaj de sangoferoj.Ili portis blaz-
kajn linvestajojn, ili konis magionlsimbolJ-kon do numeroj
ktp. Ni devas pripensi pri vortoj de Augustiniolkio diris:
Kion oni nun ncmas kiel kristanecoltio estis jam de ko-

menco de itmondo as la apero de korpa Kristo". Historioj
de kristaneco rakontaS ninlko la unua Jesua komunumosestis

^ 	 A
kamunumo de malriculoj kaj libervole malricaj. Pro tio an-,
kau.la nomo "Ebjonitanor estis uzitaj komence por ciuj
direktoj de Jesual samideanoj.Ke i tiuj Ebjonitanoj kon-
sideris bestnutralojn kiel sendian,argumentat Epifanes kaj
ankau Clemens Aleksanderia en multe da lokojJelemens publi-
kigib proprajn vortojn de Petro jene:"Mi vivas el olivfruk-
toj kaj pano al kiu mi nur Iam aldonadas legomojn". Sur
alia loko publikigis ankau i tiu aklezia pastro el la
komenca tempo de kristaneco ke anknu apostolo Mato() nutri-
lis per planta dieto kaj viandalojn li entute ne uzadis.
Fri apostolo Johano eldonas eklezia historiisto Hegeripus

Zi tiun samen ateston.Augustinio rakontas pri apcstolo
Jaiwbo ene:"Jakobo,frato de Sinjoro nutrilis per semoj
kaj kreskajoj kaj li ne tAadis viandajojn nek vinon

El ci tiuj hazardaj ekzemploj estas videblegke la apos-
toloj entute ne uzadls viandajn nutrajojn kaj per tio ankau
ec Jeaull certe ne uzadis viandon.

El fmaj leteroj de Plini al'Tranajo ni dkscias ke la
unuaj kristapo nenbon manlisekioAestis naskita al 1:zivo,sed
ili manas nur tiel nomata nutrajojn nekulpajnet.b.kreska-
hjnal,legomojnIfruktojn ktp.Kiam ili estis kulpigitajlke
ili ce siaj oferoj festenoj traverŝas hom-sangon,ili

sonkulpigas sin per vortoj:'Vi,kiuj scias,ke ni evitas
boatsangwipkiel vi povas pensi ke ni estas avidaj je ho-
onnlo? "ái tiu abstineco de viando kaj de ebriigaj trin-
knjoj dauris inter kristanoj ankorau longe, ec poste

kinm kristaneco larilis stata eklezio,kaj poste la eklezio
onnlbonmorilis...ear konvinko,ke mana viandon kaj trinki
ebriigajn trinka3ojn estas nekunilebla kun kristaneco,
estis tiel profunde enradikigita ce la unuaj kristanaj,ke
no estis eble eĉ al plej fervoraj korekturantaj ĉi tion
forigi.Nombre de tiuj kiuj rifuzadis la viandon, ekzistis
nnkorau 400 jarojn post Kristo,tiel granda ke sur Aucyra
laklezia konsiligo oni decidislpor ke pastroj kiuj volas
nutria per planta dieto, ke ili gustumu viandon, alie
porlis Ia postenon kiel puno.

Samtempe estis pastroj,kiuj per ĉi tiu sama eklezio
ustis kanonizitaj kiel sanktnj,kaj ofte/ĉi tiuj sanktuloj
estis severajlfanatikaj kontrauloj de vianda nutra/o.

Clemens el Aleksandrio (jaro 150-220 p.K.)fondinto de
la Aleksandri& teologa lernejo skribis:"Multaj homoj vi-
vlsopor ke ili mangulili similas al nopyudentaj bestoj,
ilia vivo estas ventro kaj nenion alianVSed la Majstr‘b
admonis nin:"manb,ke vi vivu! Car nia okupo ne estas
manlah, -11 distrajoj. Pro tio simpla kaj ne pikogusta,
via nutro devas esti,kaj 2i devas servi al vivo kaj ne
al lukso.

Bazilius Granda, cefepiskopo el lacsare kaj eminenta
scienculo, 	 "korpo,ki pleniaas per viandnutra3
estas vizitata por malsanoj. Gusta vivmanioro sanigas lin
kij forhakas al malbonecc la radikajn.Haledzoj de viand-
nutra3oj ombrigas lumon de szoirito Stomako,kiam plonilas
per ia ajn speco de viando, ĉiam iarola al la homo nepu- •
rajn influojn, animo preskau sufoklbs sut:dergo de nut-
ro, perdigas potencon kaj kapablan de ponsado. Se vi
amas viandon kaj vi vian korpon grasigas, poste via ani-
mo farilas melnnkolia kaj graso kiu kreskas sur korpo,
malfortigas fortojn de spirito. Malfacile,vi povas ami
virtojn, se vi trovas plaĉon en vianmangajoj.

Johano Zlatousty rakontas pri vivo inter monaSO; jene:
"Ci tie ne fluas sango, animalojn (ĉi tie oni ne bucas kaj
ne hakas. Frandema.jAman/g‘abj kaj peza kapo estas per mona-
tiaj tute nekonata. ei tie ne malbonodoras teruraj manon-
odoroj de viandaloj, au malagrablnj hnladzoj el kuirejo*
2i tie oni ne au'das braegon ktp.Vi kiuj manlas viandon,
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vi iradas en via vivo kiel lupoj kaj vi sekvas kutimojn de
tigroj kaj de aliaj rablbestojIkvankam Dio donaeis al vi
propran intelekton kaj senton por justeco, vide tio,ĉiltiu
kiujewaneas viandon estas pli malbonaj ol ĉi tiujobtoj.

Ankau sankta Antonio kaj Franciska nutrias per senvian
da nutraloy kaj ili donis al siaj vdenoj severajr regulojn
Pli malfrue, kiam la ordonoj pliricilis kaj farilis pli po-•

tencaj, oni ne konsideris ^plu cl tieijn regulojn' kiel ankau
A 

ec aliajn (ek-_mple malriceco k. ․ ) kaj per tio ci oni post
- iom post iom - tute forgesis Ia regulon kaj principsin.

Nuntempe esbus certe tre bone, ke ni ciuj rememorus ci
tiujn forgesintajn principojn kaj denove ekkonduku ilin en
nian propran vivon kiel nian ĉefan homan principon.

Preloeo 	 P..Pittcr?
J:H,Gros=a--.

^
Asoko

Jn nomo,kies fama reT.171-estos dense ligata kun la vorj
Tudhismo kaj Budho. Certe,' la konvertib al budhismo de tiu
C1 imperiestrd estis kaj ostadas flata °vento por la budha
instruo kaj por la budhismdisvasbila movado,Tamen en tiuĉi
konverto ne gravas la socia altr_ngo de la konverti/into;
Tio,kio l'ere estas grave, tost4s Ia profunda sincereco,kiu
karakteVzas tiun konvortilonp

Tiu ci j.mperlestro,kiu kenstante direktis siajn penoj
Iaj penejn al novaj kon' - ej r'./.11:'eju post sia renkonLigo
kun la budhi.smo estiais tute ncva estuloJelól vc 	 kaj aga-
do oz:lantigis al anaj kaj pli noblaj eeloj, Iuj ol:eidenbaj
orient3.15.stoj,kiuj ue rimarkas siajn prop:eajn kone.auclira-
3ojn; oporelas kc Aloko uzis poretike la budMsmon.liompre-
nbble, ĉi-kaze la vorl:o "politike" estas uzata en iom aĉa
signifoj ĉar la profesia politikisbp ne ĉiam havas bonan
reVittacion,Tiuj eeremaj orientalistoj nur forgesas au ig-
ndras ke la 'fundamenta celo de la Asoko potiko estis•
sanganta.Male al tio, kiom ili volus krodigi» la fama kdj
sincera amiko de la budhismo adoptis politikon,kiu servis
al seiigo de la budhismo al ĉiuj logantoj de lia vasta
Imperio.

En la kalro de la aenerala politiko de la konvertiĝinta'
imperiestro, tio •estas •nediskutebla, estas lia vasta
tektura plano, kies kelkaj ruinoj estas ankorau videblaj en
nia epoko.

Tiuj famaj ruinoj estas tutmonde konataj kaj la surskri
boj, kiujn ili trandone.s al la sekvantaj generacioj da
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hmoj, estas iafoje taksataj de orientalistoj kiel pli
•ortaj fontoj por kono de llbudhismo ol la'kanonaj aktiboj.

Inter la surskriboj,kiuj estis cizitaj sur la rokon au
sur la kolonojn de konstrua3ej mi elĉerpas 1.1 sekvantajn:
I» Mi taksas la.feliĉon de ĉiuj kiel verkon por kiu mi de-
Vns labori.
«. Por ciuj homoj same-kiel por miaj infanojymi deziras la
pienon do la feliĉego kaj de la komforto.
▪ En kio konsistas la religio? Fari malpli malbonony
hbunde fari bonon, per la praktikado de la kompato,de Ia
timo kaj ankau do la pureco en la vivo.
- Kaj kio estas Ia celo de ĉiu penolkiun ni faras? Estas
nukcesi en la repago de mia 'ŝuldo, kiun mi ŝuldas al la
nliaj krea3oj, feliĉigi ilin en tiu ĉi vivo kaj la ĉielon
jnigi al ili en • la alia vivo.

- Do, tiu ĉi pia surskribo estis gravurata sur tiu/ĉi ro-
o kun la celo ke nia posteularo ne supozu, ke  ki devas
yntrepreni novajn konkerabjn.Ili ne taksu la peramilajn
Konkeralojn indaj je la nomo konkerah; ili vidu on tiaj 
,.onkerajoj nur konfuzon kaj perforton. Krom la triumfoj
de la religio,ili nenion rekonu kiel veran konkerajon.

("Budhann. Kuriero) 	 Marcel Bury. •

Esti "Homo" _plej valoras! 

Jam 0.vitante nikotinon-
kaj sen injekto, alkoh'_oy
ni ne bezonas medicinon,
ni sanas sen venent,pilolo,
- sed ĉio ti ne ftras Hdmor!

Ruzuloj elokvente brilas,
aliaj nur ndgoce'fuzas,
al triaj cerbo ne utilas,
car 111 gin malofte uzas,
- 'sed io ci ne faras Homon!

La lukto por Liberoy Vero,
por ke stulteco estu fora,
kaj malaperu per homklero
servista klasoj kaj sinjora,
- nur tio faras verPn Homon!

Josef Burger.
..*********************************************************
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Vizito en hospitalo 3uch. (Orienta Berlino)

" La 18.-an 'de augusto., germana amikino e-sperantista kaj mi
havis interparolon kun D-ro Conradi en la sekcio por-fizio-
kaj dietterapio.Tio la pacientoj ricevas nlermrlocan.nut::a
i.a. ankau parton de krudnutrjolpanon el tuta greno,iometo
da sukero,legomojn,fruktojn kaj fruktosukojn.

La esenca tasko konsistas el rcvokigo al reakcikapablo o
la koroo,tio signifas,ke la bazaj funkcioj de la korpo in-
stigils per ark-,-ou pli multaj pritraktadc
pll-e.ela-fekadon plle?foje liutage - fari bonan spicadon -all

i. pli bonan sanLo-cirkuladon pere  de gimnastik-ekzercoj.:.
la diversaj malsanoj oni uzas respektivajn banojnlunue ordi
narajn purigajn banojn sen.medicina aldone. -La tuta hospit
lo knneistas al 12 konstruabj kun c. 120 litoj en 'ĉiu domo
verdaj herbobedoj,floroj kaj arboj situas inter la domoj.

Utilal estas sunbanej -radiigoj - svitigaj tapiŝaj envol
vadoj ciutagaj partaj Kneipp-pritraktadoj - sauna-banoj -
rentgenterapio ktp.(La finna sauna-bano signifas banĉambra-
bano kun seka varmo lis 64 gradoja:i estas mondfama pro /1:1.
purigado de la poroj en la hautolkaj oni finas la banon en
malvarMan akvon,por ke la plivastigitaj poroj denove mal-,
vastila).La spirado tra la hauto estas gravegalsed la parta
konstipeco de la poroj estas ordinara fenomeno ĉe la civi-
lizaj homoj.

D-ro Conradi montris al ni la gimnastikejon kun divorsaj
iloj, la banejon por la medicinaj banoj kaj tiun ci saunan
banejon.Ni vidis la diet-kuirejon kaj la man2a5-veturi1on,
plena de belega krudnutrah por la pacientoj.

La konstrualo mem,estas bela ekstere kaj interne,la ĉam
broj kaj la koridoroj estaS helaj kaj konvenaj al liaj  cel
la odoro tie faris bonan impreson al mi,kaj la pacientoj
povas fari al si komfor.tan restadon.En la  atendejo afabla si
jorino nomata Heider vendis al mi libron kun la titold "SANA
KUIREJO",(Gesunde Ktiche) sesa plivastigia eldono,kies verk
sto estas Prof. D-ro med. Herbert KraussIla ;luna gvidanto d
la kliniko de fizio- kaj dietterapio on Buch.La vivkonfirmi
enhavo de la libro instigas min esperilke multajlgrandaj fr
ilniztejoj kaj nuksohegoj en'DDR estos kulturataj en sana t
por la estonta rikoltolgrandaj legomkulturejojlpor ke la hom
povu antaugardi malsanon. .

Alian tagon mi vidis la hospitalon "Charite".En sekcio
Louisenstrasse,alia germana amikino de mi ricevis dikintest
banojn lau metodo de hungara kuracisto,purigadon do la tuta
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41kintestolkaj mi povas aserti,ke tio estas necesa.Mi
pruvis tian purigadon en kliniko en Svedujolkaj poste la
brudnUtralbdaldonis al mi pli,da profiton.

La lenerala,civiliza nutrajo ne nur restigas rubojn
en la dikintestolsed ankau la histo farigas difekta pro
puboj de la nutrah.Pro mia estinta malsano de kancero,

naturkuracado okaxasĉiutage en mia hejmo,malgranda
iomo kaj sufi2e granda lardeno en vilaĝo Apperup.Bonaj
Invkondiĉoj permesas al mi atingi ĉiutage la konstantan
*kvilibron en la korpon kun 20% acido - kaj 80% alkalio-
enhavo.La tielnomata burla mano kauzas -pro 'liaj tro
Oultaj acidformantaj substancoj 	 degenerajn malsanojn,
kiuj rezultas pro la mallusta proporcio 20%:80%.t.e.sur
unu parto de acid'-enhava - necesas kvaroble alkali -
*nhava nutrahn.a. 	 Betty Larsen.
I=

Sukero kiel kuracilo

Pri "nova" kuracilo informis D-ro Barneslunu el la
OVidantoj de Washingtone tnlcanulejo(Usono) por hautmal.,
simoj.D-ro Barnes malkasis ke per sukero eblas sukceso
kuraci :kroni..,:ajn hautmalsanojn.

Oni metis • eksperimente peceton da sukero sur la
vundo kaj bandaeigis 2in per novspeca elasta bandal.La
*uultoj estis absolute kontentigaj,precipe ce purigo'
io kronikj vundoj,de kiuj la s#Pcientoj suferis dum mul-
'tj jaroj.Dum nenia alia kuracmaniero ne helpistec en
Aazoj de transportigo de sana hauthiSto, ili estis
kuracitaj dank al la uzado de sukero.

D-ro Barnes:prezentis 15 malsanulojn,kiuj suferis de
49 hautvundojn. 41 de ili estis kuracitaj entuteldank al
tft plastro entenanta peceton da sukero,la ceteraj Svun-

40oj elmontris grandan kuracprogresonlkompare la antaua
stgto.

La kuracperiodo de Ia 15 malsanuloj,dauris de 12-tis
Ie) tagoj. Kiam d)ro Barnes rakontis al sia patrino pri
la "novmalkasita" kuraci1o,11 entute ne miris kaj ra-
tis al li, ke dum lia infaneco ŝl ĉiam bandaligis

trljn hautvundojn per sukero "ĉar Ciuj scias ke la
Ikero helpas."
"La kuracmetodo per sukero - diras D-ro Barnes

das malr'ltekosta kaj ut1a,kaj la malsanulo povas
1ki gin hejme,sparante la c'epozojn necesaj por
tldo on la malsanulejc." •

(el "Maariv" - Tel-Aviv).
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Bestprotektado 

Je la'fino de la pasinta jaro invitis Prof. Gtzimek,
direktoro de 11 zoologia gardon° de Frankfurto ĉ.Majnolla
filmaktorinon Gin LollobriIida rezigni estonte leopard-
felajn mantelojn. Jam antau kelkaj jaroj la reano
Elizabeto IIa de BritujolJakelino Kennedy kaj la princinoj
el la rola familio nederlanda deklaris spontane.,estonte
ne plu aĉeti leopardfelajn mantelojn.Prof. Grzimek en sia
luktado por la konservado de la grandaj rabkatoj afrikaj
publikigis du filmojn "Nenie loko por sovalaj bestoj kaj
"Serengeti ne mortu!, kiuj apelaciis la bestamikojn
la tuta mondo al la protekto de felbestoj ĉasataj pro vest-.

modaj celoj.
Prof. Grzimok akiris multajn meritojn pri la konservado

de sovab vivantaj bestespecej en la tuta mondo.Kanada lego
kentrau la kruela amasbucado de fokoj en la kanadaj akvoj
same kiel la kreado kaj starigo de nestprotektaj ared kaj
la konsorvado de naciaj bestoparkoj en Afriko estas dankin-
daj al lia iniciato.

Per grandaj mondonacoj liholpas, speciale en Afriko,pr
tekti 1 tiean ekzelikan bestaron kontrau ekstormo kaj
pereigo.Liaj prelegoj en la gormana televido ĉiufoje estas
vid-aukultataj de multaj milionoj da bostamikoj antau la
ekrano. 	 (el "Okcidentgermana Revuo").

(10 Ordonoj - - fine de0p4o 15) 

"Mondligo por protektado de ltvivo" mallonge desegnitaj,
per kiuj la Ligu klopodas - per subteno al la gtato, al.
privataj institutoj kaj al crganizajoj,kiuj agas en tiu.iĉi
senco.

La Ligo eldonas -propagandcelo - revuon "La vivo"(Das
Lebon" 	 germane),publikigas artikolojn en la gazetaro,

arangas kunvenojn,prolegojn,kursojn,Radie - kaj Tolavidy
programojn ktp. 	 A

La Mondligo por protektado de levivo",plenumos.giajn
taskojn pli bonelju pli granda estos tia membraro.Tial li
turnas sin al ĉiuj kun. la qlvoko kaj ur•a peto:

PROTEKTU LA VIVON! - PROTEKTU VIAN VIVON!

*) Organizaloj kaj soluloj kiuj aprobas la celojn kaj aga
don de la Ligo,kaj,deziras kun labori,per fondo do branco
en ilia lando au alimaniere bv.kontakti kun la Lio,pro-
ponante la uzon de Esperanto en internaciaj rilatoj.
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Al Ia unua dumviva membro de T.E.V.A.
S-ro Adolf Moŝ elkorajn bOndezirojni

sendas:J.Dorn(Amirim)• • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
iri la vegeraraj filozofoi.La tuta antikva filozofio in-
ioncis al vivsimpleco kaj instruis limigon de la poztu-
l‘j.En tiu ĉi sonco,faris la malmultaj vegetaraj filozo-
toJ pli por la homaro ol ĉiuj modarnaj 	 filozofoj,kaj
tiom longe la filozofoj ne,posedos la kuraga serĉi entute
ilian vivformon kaj pruvi gin por ekzemplo - ili ne havas
imn valoron.

Tiucele necesas pli da pensemo kaj eltrovkapablolol
tiun kiun "tre" sagaj homoj posedas:La pli honesta de ili
•ble konfesos:Mi ne havas tempon por pripensi tion,sed la
Oodesta,vivformo :stas por mi tre nobla celo,kajzi volas
eitendiegis pli sah.j homoj ol mi estas - trovos gin.

(el "Tamtamo ) Friedrich Nietsche.
X=

Kvitanco j.
inoj:Betty Larson - 10 dolaroj, Ebba Erikson - 10Iresp.k.
.Nixon - 10 silingoj,. S-roj:Josef Burger - 80 d.markoj,
1Grcsman - 8 resp.kup.Lluis Armadans - 2 resp.kup.J.Dunaj,
• Novehstern,-M.Bernholz,Prof. J.Koen Cedek - po 1 isr.liro^
Al cluj sendintoj -i-elkeran dankon !

vursaloj  - Adreso de la "Ligo por protektado de la vivo":
Weltbund zum Schutze des Lebens",7295 Dornstetton

(sola warzwald)Germanujo.
Dur 1964 aperis la dua peTto de la librolverkita per
ŝ-te Moritz:"Vivo kaj agado de Prof.Johannes Uhde(germane).
unua parto aperis dum 1961,havebla ĉe:"Friedens-Vorlag,

balzborrg(Grossmain)Austrio.
Aperis la Esparanto-lernolibro de leo Turno,tradukis(por
*breoj) el la pola,D-ro:Henryk Maler.Eldonis.Esparanta
tKo Israelo(prezo 3 isr.lirojuLl uspna dolaros)
Aperis n-ro 20 de "Nia Ligi1o"(Oktec11965).E1 la enhavo:
izooj en Israelo/Solenaloj de bar-micva en Kibuco/"Libera"
iterparolr inter elstara anglo kaj elstara franco/Rocenzo
1.1 la novaprinta Esparanto-lernolibro por hebreoj k.a.
eitoresa materia1o.E1Jono de la Esparanta Ligo Israel,
11-Aviv,Ka1i5:tx.r str.48,Israe10

"21111
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Per tio 	 ekkomöncas nova periodo por "T.E.V.A." kaj ia

organo "yegetarano".
Sinjoro Juneby partoprenis la vegetaran kongreson en

Anglujo ĉijare, kaj ekkomencis dum kaj post la kongresolaga-
don favore T...E.V.A. kaj "Vegotarano".

Bedaurinde mi ne sukcesis superreli la situacion(ekde
1959,kiam mi transprenis ia eldonon de "Vegetarano"),La
vuo aperadis kun malfuruibj,estis multe da preseraroj ktp.
kio,grave 2enis gian diavastigon,kio 1:1u ospi-?ohlu ne okazos.

Ciokaze mi esl-imas mian elkoran dankon al iuj ges-anoj
kiuj subtenis la revuon per alsendo de artikoloj,per pago la
kotizon per respondkuponoj au per monsendoj,kio ebligis la
elslnon do "Vegetarane".Precipe mi l'Ildas dankon al S-ino

Larsontkiu tiom sindoneme subte4s la revuon ekde 1957.
Mi esperas ke la gelogantoj daurigos fidelecon al la afero

cefe per varbado de novaj legantoj.Nia revuolkies ĉefa tasko^

estas:diskonigi la mesalon pri vegetarismo per la lingvo tut
monda 2speranto mewitas rekompencon de la legantoj kiuj ri-
cevas an.Pagante la kotizon,vi ebligas la eldonon de la revu
kaj lian pluan disvolvilon.

Al S-ro B.Juneby mi deziras plenan sukceson! -Jehezkel Dor

Adresoj de perantoj de "Vegetarano": 
1.S-ino Betty Larson,SkindersovejlApperup,Alsgarde Daniu.
2;Akademiano I.H.Krestanov,Sofia,6 Septemvri str02.Bu1gario.
3.Jehezkel Dorn,Vegetara Kolcnio Anirim,Mrom ha'Galil.Israelc
La perantoj en aliaj landojidezirantaj daurigi sian agadon,au
interesuloj pretaj kunlabori -;bv. kontakti kun la 2enera1a
sekretario:S-ro Bertil Juneby.Box 738,jonkoping 4  .Svedujo. 
(pri membrilo al TEVAlbv, sin turni,lau la supra adreso).

(fino do "34 .-orta bestano" pah 31)
"En tiu Ĉi 1ibro'estas.d4plitaj la"fruktoj de mia multjara be

protekta-kaj edaka laboro.Gi estas - kouare la grandaj mond-
eventoj - malgranda kandelo lumigante soncese.Ekzistas tamen ko
solvortolkiut orienta saIulo'esprinis:"Prefere oni ekbruligu n
grandan kandelonlol insulti pri la marumo."

(el la junulgra revuo"GefIhrten" ) 	 uradukis: J. D.

- 31

rhecenzoj 
	

Annelore Detering.

"Selmorta bestamo"(Unsterbliche Tierliebe),estas la
&tolo de germanlingva "lernolibro" de s.peciala speco.
tnu 16 jaroj fondis sinjorino Rampis-Nast lian best-
otektan lernejonlkiu estas unika en la mondo.S-ino
itpis-Nast ekkomencis ŝ'ian laboron kun malmulte da ler-
ntojlkies nombro kreskis iom post iom,lis pli1 800 da
nantojlkiuj alilis libervole al tiu ĉi lernejo.
11 esprimo "Bostprotekta lernejo"povas aspekti iom

range - ekzistas ja sufice da societoj kies intenco
tas bestdefaado, kial do Bestprotekta lernejo? S-ino
mpis-Nast ekkonis tamenlpro kio temas;temas por 'Si ne
✓ ke bestoj havu protekton kaj hejmon.Super la bestpro-
ton a..5. deziras instrui siajn lernantojn homecon,res-

ndecon kaj helppretecon.
La s.m.libro enkludas 'ĉion kune,kio estis atingita per

orto kaj scio ditm multaj jaroj.Ci onkondukas nin - antau
o - en la problemoj de la bestprotektado kaj eduko al
stamo.Grandan spacon okupas originaj laboroj de la ler-
Intoj,kiuj prezentas antau la leganto la praktikan agadon.
on estas prelegoj audataj,artikoloj-skribitaj;la lernan-
j mem havigis temojn.Poeza3oj estis verkitaj,kiuj kelk-

°je malkalaste' en eia infaneca stilo - entuziazmon kaj

•ndonemcn.La temoj kaj la taskoj kreskis kun la kreskanta
o de la lernantoj.
Unu ĉapitro estas dediZ'a.ta al la historio de-la best-
otekta lernejo.La finalo prezentas superrigardon pri:
oroj kiujn ni devas aprobi kaj abjn kiujn ni devas ŝan-
.Multe da bildoj vivigas la libron.8i montras kiel la
•lerna junularo devas esti alparolata.S-ino R.N.volas ser-
Ai mem kaj trövi elvojon,kaj si deziras sinceran sintenon
tia strebado.
Ne nur en la mano de instruisto kaj grupgvidanto,sed 2e
familiolostas tiu ĉi libro ideala helpanto je eduko al

IpOndeco kaj amo al la senhelpa kreitalo.
"Amo alla bestolamo al la homolambau havas la saman

,4.11con : Ciu speco de amo forpelas malamon kaj rezultas
,con" 1 diras s-ino Rampis-Nast.
iicl si _kreis - per tiu ĉi unua bestprotekta lernejo,
per admirinda sindonemo verkonekiu estas en la vera

ace de la vorto - helpo por la besto kaj lernejo por Ia
Io.La verkistino finas la libron per la vortoj:

,(fino sur pala 30)

- 30 -
Al niaj logant(in)oj. 

Lau interkonsento,okupos.la prezidanto de la "Universala
Movo de Informado" D-ro H.B.Juneby,la oficon de 2enera1a
sekretario de T.E.V.A.,same eldonos kaj redaktos s-ro Juneby,
la revuon "Vegetarano" -ekde 1966.

n.
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Pri la  avokado

La avokado estas frulto de la arbo "Persea Gratussima"
de familio "Lauraceae".Gia patrolando estas Meksikio kaj
la centra Ameriko, kaj disvastigata en certaj subtropikaj
landoj:Kolumbio,Kalifornio,Florido,Teksas kaj Kubo,Duo,
la lastaj 2'0' jaroj ankau en Israelo,kie li p-speras bone.

La frukto diferencas je grandeco kaj formo;ekzistas
kuglefor:.ajlaliaj similas al piro,La 'lel° diferenca
kolero kaj struktvro;iuj specoj havas flav-verdan-,
violt-nigran kolorenJ:uj specnj havas maldikan'elon kiel,•
papero, aliaj -:malmolan diko,n selon.Same d_ferencas la
peza de avokado.Ekzistas srocoj do 100-200 gramoj2kaj cer-
taj specoj pezas hs 1 kilogramo. .

Gra'ggaj kvantoj de avokado estas verdataj en la merka-
tojen "usonokaj dum la lasaj jaroj li estae eksportata al
Europaj landojlkies uzado kreskas de jaro al jaro,

La avokado estas frukto bongusta kaj konvena - precipe -
al legomsa12doj,kiel natura lulonezo de alta nul:rizAaloro,
Gi entonas 15%-20% facile digesteblan grason:diversajn
minera3ojn,vitamlnojn de grupo 13.?kaj iom da proteinoj(2%).'

La olec de avokado estas komponento da certaj kormetika
varoj,kaj estimata pro 'lia bonefikeco sur la hauto.

T-Tnu el la plej bongustaj specoj de avokado estas la
"Fuerb». 80% do la Kaliforniaj plantejojgkonsistas el
"Fuerte". Same bongustas la specoj:"Nabal",Benik",Hass"
(malgranda frukto,pezas lis 200 gramojn)kaj"Etinger"(tre
popilara ,en Israelo).

La avokado-arbo estas kulturata dum la lastaj jaroj -
eksperimente - en la sudaj regionoj de HispanujolAfriko,
Australio kaj en la suda Sovetujo.

Resume eblas dirlike temas pri gravega nutrajo por ciu
homo,precipe por vegetaranoji.liuj rezignis bestdevenah
buteron kaj aliajn lakta3ojn.Gian vastan uzadon genas ne
nurIke estas malmulte konata,sed precipe Ilia relative alta
prezo.(el la libro de Diana kaj Purcel Weaver -"Naturaj
nutraloj - anglo -,kaj el "Kulturado de•subtropikaj frukt4
arboj - hebree - de D-ro H. Openheimer). tradukis: J.D.

"Vegetarano", kvaronjara revuo, stencilita Organo deTEVA.
Kotizo:unuopa n-ro - 2 resp.kuPonoj,duobla n-ro 	 3rkup.' 1
Pagebla al la leneral sekretario de T.E.V.A.:s-ro
Juneby,Box 738Jckepinl 4.Svedujo(au al perallto de
'Vegatarano" - vidu pako 30).
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